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 نعيم سليمی

  داری در افغانستان هکنجوسی دموکراسی سرماي
ی دموکراسی سرمايه داری بعد از کودتای ئ نا کاراۀين اواخر شاھد مضحک اکه در مردم جھان و کشور ما ، در حالی

مريکا بوده و از جانب ديگر خود طرفداران و ھواخواھان اين ا ۀ در اياالت متحد٢٠٢١انتخاباتی ، ششم جنوری 

 و رفرندوم ، معترف اند ، ولی کشور ھای دونر اين دموکراسی در جھان به ورشکستگی ابزار ھای آن ، مانند انتخابات

ی چون افغانستان ، کا نگو ، عراق و يا ھر جای ديگری ، امضحکه به اين تصور و اميد اند که کشور ھای جنگ زده 

 ، ًبايد درين کشور ھا ، ترجيحا را تقليد و وارد ساختار ھای سياسی خودشان سازند ؛ منظور اصلی آنھا اين است که آن

دھی ، اوراق و فورم ھای انتخاباتی ، با شرکت احزاب ، يأانتخابات بر اساس مدل غربی ، با موجوديت صندوق ھای ر

، برگزار شود ، و فقط ... دھی و يأکمپاين ھای انتخاباتی و تشکيل ائتالف ھا ، با موجوديت ليست کانديد ھا ، مراکز ر

 . ، برخوردار می گردند آن ھاۀ، اسقاط و صدقیئ سخاوت حاتم طادر آن صورت است که چنين کشور ھا از بخشايش و

بيشتر از طريق پولی ، با ورود تانک ھای ،  ی آنئسرمايه داری در افغانستان ، صرفنظر از پيشينه ھای پيدايش ابتدا

می تواند  گذشته سرازير شد که حساب دقيق و واقعی آن را حتی ھفت مستوفی ھم نۀدر طی دو دھ غول پيکر دالری

و ساير خدمات  ..  کاال ھای خدماتی ، مانند شبکه ھای خدمات اينترنتی فايبر نوری ، افغان تيلی کامۀارائه دھد ؛ عرض

، گونه توجه اساسی به ملت سازی  ننمود ؛ و در يک کالم مختصر ھيچءی ، نقش اساسی را درين ميان ايفائمصرفی کاال

دروغين  از مدعيانای نايع کليدی مورد نياز مردم ما ، مبذول نشد که عده دولت سازی ، زير بنا ھای اقتصادی و ص

مدت زمان از دستاورد ھای بزرگ خنده دار سخن می زنند ؛ از خدمات اينترنتی ياد  اين دموکراسی غربی در طی

نر برخوردار گونه فرقی با کشور ھای دو نموديم ، خدماتی که در واقعيت امر پر ھزينه بوده و در برخی موارد از ھيچ

خود را در   ارزش واقعیًی و برق در خانه ھای مردم ، اصالئنمی باشد و با نبود خدمات ضروری و اساسی روشنا
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 پولی ، بيشترين منفعت را ۀاز دست می دھد ؛ اما در فرايند سرازير شدن سرماي جريان مبادله و گردش سرمايه

 ۀمار بلند منزل ھا ، شھرک ھا و برخی از کارخانه ھای تصفيدست آورد که با اعه ی قدرت ، بئاليگارشی مالی مافيا

 . عمل آمده  بيشاافز،   شانۀی ھای باد آوردئ، به دارا... و ذوب آھن غير معياری و محيط زيستی و  ذغال سنگ

، ی دارند که در گذشته ھا ، نمادی از سخاوتئ، آشنا» يک کشمش و چھل قلندر«ھمگان با ضرب المثل ،  در فرھنگ ما

سفانه اکنون بنابر قدوم شوم و أکرد ؛ ولی مت چشم سيری ، جوان مردی ، عياری و کاکه بودن را برای مردم ما بيان می

نکبت بار سرازير شدن سرمايه ھای پولی که مختصرا به آن اشاره شد ، اين مثل معنی و مفھوم معکوس را برای خود 

اعضای شورای واليتی  « ،  داشته از ، ھشت صبحاطالعات دست ين مثال و بنابر تازه ترۀپيشه نموده است ؛ به گون

، گی می کنندمعتاد به مواد مخدر زند) پنجاه ھزار (  ھزار ٥٠ز ھمچنان تصريح می کنند که درين واليت نزديک به کند

رکز ظرفيت پذيرش ز ، اين م اعضای شورای واليتی کندۀبه گفت. اما يک مرکز ترک اعتياد درين واليت فعاليت دارد 

 » .  اين شمار معتاد بسنده نيستۀ مريض را دارد و به ھيچ عنوان برای تداوی و معالج٥٠

 کوچک ۀخانيک شفا « مورد استعمال قرار داد ی معکوس کنجوسی آناشود که ضرب المثل باال را به معن حال می

 » پنجاه بستر و پنجاه ھزار مريض

 ۀی که خود در نتيجئ دموکراسی سرمايه داری در افغانستان در حق انسان ھاھمين مثال برای روشن ساختن کنجوسی

 سطح فقر ، بيکاری و عدم اشتغال ، ۀاتی سرمايه داری ، با افزايش بيسابقسرازير شدن برف کوچ دموکراسی وارد

 بيشتر تخمين زده می ليونيًو تعداد شان حدودا از چھار م جنگ و تجاوز امپرياليستی ، به اعتياد مواد مخدر رو آورده

 . شود ، بسنده خواھد بود

 شما چه تعدادی از مبتاليان مواد مخدر وجود دارند و از چند مرکز ترک اعتياد ۀدر واليت ، ولسوالی ، قريه و قصب

 ؟ دبرخوردار ھستي

 ه است ؟از آن چه بود سخاوت کاپيتالسم ، چه تعدادی از شما ، مھمان شده ايد و نصيب تان به دسترخوان ملی

 نپايا

 هين زمين انظر شما در

 


